
Gorenjski glas
petek, 1. marca 2019
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Ta čas so s prikazovalniki parkirnih mest 
opremili parkirišči Vrtec in Osnovna šola 
ob severni razbremenilni cesti, sistem pa 
deluje prek talnih zank, ki so vgrajene 
v tla parkirišča ter zaznavajo vozila na 
vhodu in izhodu. Na ta način promet 
usmerjajo na parkirišča zunaj središča 
Bleda, ki so manj zasedena in cenejša. 
Z obeh parkirišč s skupno zmogljivostjo 
več kot dvesto osebnih vozil je le pet 
minut hoje do jezera. 
Vrednost sistema za štetje prometa na 
dveh lokacijah in prikazovalnikov je 24 
tisoč evrov, v sklopu ureditve severne 
razbremenilne ceste pa so uredili 
in zamenjali tudi turistično signal
izacijo ob obvoznici in Ljubljanski 
cesti v vrednosti 17 tisoč evrov. Hkrati 
z občine sporočajo, da bodo parkirišča 
v Betinskem klancu na trasi stare blej
ske vpadnice oziroma ob kolesarski 
povezavi Lesce–Bled brezplačna, hoje 
do jezera pa je kilometer in pol do dva 
kilometra.

Pomoč pri parkiranju
Občina Bled je začela opremljati parkirišča s sistemom, ki uporabnikom že ob glavni cesti sporoča,  
kje in koliko parkirnih mest je na voljo.

Prikazovalniki parkirnih mest

Destinacija Bled se je s svojimi projekti za 
ozaveščanje domačinov in turistov, ki so 
jih na Turizmu Bled poimenovali Majhni 
koraki za ohranitev paradiža, uvrstila 
med finaliste za nagrado v kategoriji 
Best of Europe na področju trajnostnega 
turizma. Nagrade bodo podelili 6. marca 
na turistični borzi v Berlinu.
Destinacija Bled je del zelene sheme 
slovenskega turizma in nosilka zlatega 
certifikata trajnosti, lani pa je na Nizo
zemskem prejela še naziv, ki jo uvršča 
med sto najbolj trajnostnih destinacij 
sveta. Zgodba, ki jo je poudarila v prijavi 
za Best of Europe, so številni majhni 
projekti, ki na Bledu živijo v sodelovanju 
z domačini in turisti. Na prvem mestu 
je projekt Vprašaj me, sem domačin, ko 
domačini poleti ozaveščajo in opozarjajo 
obiskovalce o pomenu varovanja narave, 
hkrati pa na najbolj frekventnih lokaci
jah Bleda obiskovalcem nudijo osnovne 
informacije o kraju. Pitniki s kakovostno 
brezplačno pitno vodo ob jezeru niso tako 
samoumevni, kot se to zdi Slovencem. 
Zaščita rastlin in parkovnih zasaditev 
ob jezeru, smetnjaki za ločeno zbiranje 
odpadkov ob potkah v blejskih parkih, 

številne polnilnice za električna vozila 
ter biorazgradljiva posoda in pribor ter 
lokalni dobavitelji na Okusih Bleda so 

očitno prepričali strokovno žirijo, ki je 
Bled torej uvrstila med letošnje finaliste 
Best of Europe.

Bled med finalisti Best of Europe
Destinacija Bled se je s svojimi projekti za ozaveščanje domačinov in turistov uvrstila med finaliste za nagrado 
v kategoriji Best of Europe na področju trajnostnega turizma.

Destinacija Bled se je s svojimi projekti za ozaveščanje domačinov in turistov 
uvrstila med finaliste v kategoriji Best of Europe na področju trajnostnega 
turizma.

Med investicijami v občini Bled, ki so 
letos že končane, je zaključeno komu
nalno urejanje poslovnostanovanjske 
cone na Selišah, kjer že pridobivajo 
uporabno dovoljenje in nadaljujejo 
projekt izgradnje Medgeneracijskega 
centra Vezenine.

Medgeneracijski center Vezenine 
je največji projekt Občine Bled v 
letošnjem in prihodnjem letu. V centru 
bo prostor za novo knjižnico, programe 
Ljudske univerze Radovljica – Medgen
eracijskega centra Bled in dnevni center 
za dnevno oskrbo starejših, ki jo bo iz

vajal Dom dr. Janka Benedika Radovlji
ca. Območje Seliš bo občina intenzivno 
ozelenila v sklopu regijskega projekta 
Zelena naselja, stalno muzejsko zbirko 
o nekdanji tovarni Vezenine pa bo fi
nancirala iz projekta Naša industrijska 
dediščina, naš ponos.

Medgeneracijski center Vezenine
Na Selišah nadaljujejo projekt izgradnje medgeneracijskega centra.

Na pustno nedeljo, 3. marca, vabljeni na ogled pustne povorke 
po ulicah Bleda! Povorka bo ob 14.30 svojo pot začela na Bledcu 
in se skozi najstarejšo blejsko vas Grad odpravila po Jezerski 
promenadi do Trgovskega centra Bled. Vmes se bo povorka s 
skupinami ustavila pri odru na Jezerski promenadi, kjer bodo 
skupinske maske predstavile svoje like, glavna zabava pa bo 
na spodnji ploščadi Trgovskega centra Bled s skupino Joške v'n. 
Temi za lokalne skupine v letošnjem letu sta Zeleni Bled in Bled 
local selection, v povorki pa pričakujejo tudi kurente!

Pustna povorka na Bledu
Temi za lokalne skupine v letošnjem letu sta Zeleni 
Bled in Bled local selection.

Utrinek z lanske povorke

V teh dneh poteka rekonstrukcija pristana Mlino, ki obsega 
rušitev obstoječega grajenega roba obale, odstranitev obstoječe 
betonske in lesene ploščadi, dela utrjene površine in konstrukcij, 
ki služijo za dostop do pleten, ter izgradnjo novega grajen
ega roba obale, betonske klančine, lesenega zaključka zidov 
in klančine ter izvedbo utrjene površine in ureditve širšega 
območja. 
Dela bodo zaključena do konca aprila, vredna pa so okoli 160 
tisoč evrov. Financirajo jih iz občinskega proračuna iz zbranih 
pristaniških pristojbin. Glavna funkcionalna pridobitev bo ob
novljen lesen pomol, ki bo omogočal varno pristajanje in privez 
enajstih pleten ter boljše pogoje za vstop in izstop potnikov.

Rekonstrukcija  
pristana na Mlinem
Glavna pridobitev bo obnovljen lesen pomol, ki bo 
omogočal privez enajstih pleten.

Na Mlinem obnavljajo pristan.


